Bestyrelsesmøde SAND Nordsjælland d. 30-05-2017 på Skansegården.

Vi er mange nye medlemmer i dag, og derfor starter vi med en præsentationsrunde inden vi går i
gang med dagsordenen.

Johannes: blev hjemløs i 2014. Har været på mange herberger heriblandt Sundholm.
Nu bor han på Skansegården. Johannes har netop hjulpet til på SAND Grønlændertræf i Aarhus.
Det var en fin dag. Johannes vil gerne være med i udvalget i Nordsjælland. Johannes er også med i
beboerrådet på Skansen. Johannes vil gerne hjælpe grønlandske hjemløse i området. Johannes vil
gerne tale med Nancy. Du kan fange Johannes på 71443416. Johannes mail er pt. nede, så vi skal
indkalde ham via telefonen.
Jennifer: Har været hjemløs en del gange og i dag sidder hun i SAND Nordsjælland for at gøre en
forskel.
Jens Jonassen er ny i dag. Han har været hjemløs op til flere gange i kortere og længere periode.
Bor pt. Hos venner og bekendte. Er politisk aktiv i enhedslisten. Jens er vred over hvordan
samfundet og politikerne behandler hjemløse på og ønsker at gøre en forskel for at vende
strømmen.
Gerda er 29 år. Hun har været hjemløs en enkelt gang for lang tid siden med sin søn.
Gerda har mødt Rani, og hun vil gerne være medlem af SAND udvalget. Gerda har en næstekærlig
tilgang til livet.
Rani er formand er konstitueret formand hos Nordsjælland. Rani står til at blive smidt ud af
Skansegården og derfor håber han at andre deltagere til mødet kan tage over for ham, da han ikke
aner hvor han ender henne i Danmark. Rani er også i SANDs arbejdsgrupper Fra bænk til bolig
samt grønlændergruppen. Rani har boet på Roskildehjemmet.
Christina er 29 år og bor på Skansegården. Har boet på gaden i Kbh. Kommer fra Nordjylland.
Christina er med på en lytter og skal gå ganske snart. Hun har givet Rani kontaktinfo og vil gerne
med til kommende møder.
Niels Christian har været hjemløs i 5-6 år. Har overvejet længe at være aktiv i enten SAND eller
Hus Forbi. Kontakt oplysninger må gerne komme på hjemmeside. Da Niels Kristian skal være
referent/sekretær ønsker han at få log in til hjemmesiden og en evt. oplæring af Sofie.
nkklausen@gmail.com
50381112

Dagsorden:
1. Valg af referent René Nielsen fra sekretariatet.

2. Valg af ordstyrer: Niels vælges da han har været sekretær I beboerrådet på
Roskildehjemmet. Niels takker ja til hvervet.
3. Nyt fra palmehaven: Jennifer og Rani har drøftet en nærliggende grund, som kunne være et
fint område. Vi skulle afdække grundens ejere og finde matrikelnummer. Grunden ligger
ved bowlingcentret. SAND skal ikke være ”politimænd” i Palmehaven version 2,0. Vi skal
blot hjælpe til med at oprette en brugerstyret forening samt komme i dialog med Hillerød
kommune om et nyt værested. Det skal være et sted til alle borgere i Hillerød og ikke blot
beboere på Skansegården. Som landet ligger lige nu, er borgere begyndt at gå i slothaven
hvilket er en dårlig løsning. Niels vil til næste møde have fundet den præcise adresse,
således at vi kan finde ejeren af grunden.
4. Nyt fra Udsatterådet. I Hillerød: Rani er valgt ind som SAND repræsentant i Udsatterådet.
Derudover består rådet af et medlem fra SIND, samt LAP, Trollesbro værested samt en
kvinde fra kommunen. Hun er også leder af frivilligcenter Hillerød. Rani missede sidste
møde, og grundet Brians afgang fra udvalget mangler vi en suppleant til udsatterådet.
5. Nye medlemmer i SAND Nordsjælland. Udvalget har haft en del afgang af medlemmer og
derfor har udvalget mulighed for at indsupplere.
Nedenstående er et uddrag af Nordsjællands vedtægter:

Stk. 1. SAND udvalgets daglige ledelse varetages af bestyrelsen, som består af 5 - 7 medlemmer og
tilsvarende suppleanter. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for en to-årig periode, således at der
hvert år vælges 3 eller 4 medlemmer. Der vælges 3 - 4 medlemmer for en to-årig periode og 2 - 3
medlemmer for en 1-årig periode. Hvis der på generalforsamlingen ikke er tilstrækkelig med
valgbare kandidater, kan bestyrelsen alligevel påbegynde sin funktionsperiode med et mindre antal
medlemmer og løbende med et kvalificeret flertal på̊ 2/3 supplere bestyrelsen op med ny
medlemmer, dog sådan at der altid er et ulige antal medlemmer i bestyrelsen.
Ovenstående tolkes som at udvalget har mulighed for at i dag at indsupplere nye
bestyrelsesmedlemmer, da Rani og Jennifer udgør 2/3 kvalificeret flertal.
Flg.: stiller op til bestyrelsen.
Da Rani ved generalforsamlingen i februar 2017 blev valgt som næstformand samt det faktum at
der efterfølgende har været afgang i bestyrelsen er Rani blevet indsuppleret som formand for SAND
Nordsjælland.
Jeniffer blev i sin tid valgt ind som Suppleant men qua ovenstående er Jennifer nu indsuppleret som
næstformand.
Niels Kristian Klausen
Jens Herrun Jonassen
Gerda Thørreng Kreutzmann

Bestyrelsen sammensættes således.






Formand/kasserer: Rani Henriksen
Næstformand: Jennifer Thomsen & suppleant til udsatterådet.
Sekretær Niels Kristian Klausen
Menigt medlem: Gerda Thørreng Kreutzmann (grønlænder ansvarlig).
Menigt medlem: Jens Herrun Jonassen

Christina og Johannes er ikke til stede til mødet længere, men de ønsker at stille op til bestyrelsen.
Såfremt de dukker op til næste møde kan de blive suppleanter i udvalget.

6. Nyt fra Skansegården bl.a. praksis omkring udsmidning. Rani beretter, at der er beboere
der opsiges/smides ud med det argument, at de har boet for lang tid på Skansegården. René
påpeger at det er ulovligt og fortæller at disse beboere bør kontakte det sociale tilsyn. Fra
2018 kan SAND atter gå ind i deciderede klagesager over forstanderens afgørelse. René
anbefaler bestyrelsen at læse § 110 og vejledningen til Serviceloven:
http://www.socialjura.dk/content-storage/regler/2011/vejl-14-af-152-2011/#c74531
7. Nyt fra andre boformer i området. Intet nyt at berette. Rani og René besøgte pensionatet i
Hornbæk for noget tid siden. Vi blev enormt venligt modtaget og stedet emmede af ”god
ånd”. Vi bestræber os på at afholde møder på de forskellige herberger i området.
8. Status på § 18 ansøgning. Vi hængte ved sidste møde en seddel op hvor vi spurgte
beboerne på Skansegården, hvad vi skulle ansøge om. 1 enkelt beboere har skrevet at
vedkommende ønsker at vi ansøger til et ”Ombold” arrangement på skansegården.
Derudover vil vi stadigvæk ansøge om økonomi til at påbegynde arbejdet med at oprette en
frivillig forening til et nyt Palmehaven.
9. Nyt fra arbejdsgrupperne. Gerda fortæller om grønlændergruppen næste gang.
10. Evt. jens vil rådføre sig med sit politiske bagland ift. at lave en hjemløsehøring/debat i
Hillerød i forbindelse med det kommende kommunal valg.
Hjemløse østeuropæere stiger kraftigt i Danmark og det er efterhånden et stort problem.
Denne diskussion tager vi på næste møde.

Næste møde bliver d. 20-06-2017 kl. 12.30 på Stubben.
Som referent René Nielsen

